
Решение №157 
от заседание, проведено на 09.03.2009 г., Протокол № 19 

 
На основание Закона за държавния бюджет на Република   България за 2009 год. /ДВ 
бр.110/30.12.2008 год./, ПМС № 27/09.02.2009 год., обнародвано в ДВ бр.13/17.02.2009 
год., Писмо на МФ № ФО-02/11.02.2009 год., чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА с 13 – за, 
против – 0, възд.се – 0,   

 
І. Общински съвет Струмяни приема бюджета на община Струмяни за 2009год., 

както следва: 
1.1. По прихода                    -  4 345 565 лв. 
В т.ч.: 
1.1.1. Приходи с държавен характер  - 2 541 153 лв. 
В т.ч.: 
1.1.1.1. Обща субсидия в размер на 90%  –  2 173 454 лв. 
1.1.1.2. Обща субсидия оставаща в резерв в размер на 10% - 241 495 лв. 
1.1.1.3. Преходен остатък                     -     126 204 лв. 
 В т.ч.: от ЛКВ за обект “Осн.ремонт ОУ с.Илинденци ” – 125 160 лв. 
  - Трансфер по програми за временна заетост – 573 лв. 
  - Трансфер за компенсиране на безплатни превози – 471 лв. 
1.1.2. Приходи с общински характер  - 1 804 412 лв. 
В т.ч.: 
1.1.2.1. Имуществени данъци    - 98 200 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи      -  407 860 лв. 
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 90 % –  261 180 лв. 
1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия оставаща в резерв в размер на 10% - 29 020 
лв. 
1.1.2.5. Целева субсидия за ЛКВ за общ. Дейности в размер на 90 % – 173 160 лв. 
1.1.2.6. Целева субсидия за ЛКВ оставаща в резерв в размер на 10 % - 19 240 лв. 
1.1.2.7. Целева субсидия за ЛКВ за основен ремонт пътища в размер на 90% - 
236 880 лв. 
1.1.2.8. Целева субсидия за ЛКВ за основен ремонт пътища оставаща в резерв в 
размер на 10% - 26 320 лв. 
1.1.2.9. Трансфер за зимно поддържане в размер на 90 % - 67 410 лв. 
1.1.2.10. Трансфер за зимно поддържане оставащ в резерв в размер на 10% - 
7 490 лв. 
1.1.2.11. Преходен остатък – 477 652 лв., в т.ч.: 
 - Трансфер от ПУДООС за канализация с. Микрево – 474 439 лв. 
 - Трансфер за зимно поддържане – 3 213 лв.  
1.2. По разхода              - 4 345 565 лв. 
В т.ч.: 
Държавни дейности      - 2 541 153 лв., в т.ч.: 
  - резерв -    241 495 лв. 
Общински дейности     -  1 753 212 лв., в т.ч.: 
  - резерв -       82 070 лв. 
Дофинансиране на държавни дейности във функция Образование  с общински 
приходи – 51 200 лв. 
1.2.1. Приема недостиг в общинските дейности в размер на 356 780 лв. 
1.2.2. Разпределение на бюджета по дейности, функции и параграфи на 

държавните и общинските дейности, съгласно Приложения № № 1,2,3,4,5,6. 



1.2.3. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБРБ за 2009 год. Утвърждава приоритетите 
за изразходване на бюджетните средства – заплати, осигурителни плащания, 
медикаменти, храна, отопление, осветление, помощи, други плащания по обслужване и 
издръжка, други плащания по проекти и инфраструктура; 

1.2.4. Приема лимит за представителни разходи и посрещане на гости на Кмета 
на община Струмяни в размер на 10 000 лв. И лимит за представителни разходи на 
Председателя на ОбС в размер на 5000 лв.;  

1.2.5. Приема лимит за социално-битови разходи в размер на 3% от начислените 
трудови възнаграждения; 

1.2.6. Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2009 г., предоставени във вид 
на помощ за ковчег в размер на 50 лв., която се дава за самотни, без близки и роднини, 
бездомни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за 
социално подпомагане лица; 

1.2.7. На основание чл.30, ал.2, от ПМС № 27/09.02.2009 г за изпълнение на 
ДБРБ за 2009 год. Утвърждава списък на длъжностите и лицата в държавна дейност 
ДВПР с. Раздол и Защитено жилище с.Раздол, които имат право на транспортни 
разноски .съгласно Приложение №11 и №12. 

1.2.8. На основание чл.27, ал.1, т.т.1,2, от ЗОБ, при спазване на общия размер по 
бюджета и разделението му на държавни и общински дейности ОбС Струмяни 
предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2009 год.: 

- Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в 
обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, 
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните държавни дейности; 

- Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи  в една дейност 
или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия й 
размер в частта за местните дейности; 

1.2.9. Определя численост на персонала и средни брутни месечни заплати по 
функции в държавни и общински дейности на основание ПМС № 175/2007 год., 
съгласно Приложения № № 7 и 8; 

1.2.9.1. Определя 55 бр.численост на персонала в Общинска администрация със 
средства за заплати по § 01- заплати за щатен персонал в размер на 402 450 лв. За 
сметка на трансфера по единния разходен стандарт; 

1.2.10. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 
общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци; 

1.2.11. Предоставя като правомощие на кмета на общината да кандидатства за 
средства от централния бюджет за съфинансиране на проекти; 

1.2.12. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по 
национални програми и др. Източници за реализиране на годишните цели на общината 
за изпълнение на общинския план за развитие; 

1.2.13. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята 
на дарителя, /донора/; 

1.2.14. Задължава кмета на общината: 
1.2.14.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; 
1.2..14.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и 

звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на 
приетите приоритети и  разписаните правила по Системата за финансово управление и 
контрол; 



1.2.14.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 
делегираните държавни дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на 
финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия ; 

1.2.15. Разходите за отстраняване на щети, причинени в резултат на 
непредвидени обстоятелства – стихийни бедствия, аварии, катастрофи и други 
извънредни мерки за нормализиране обстановката в общината, се считат за 
първостепенен приоритет за периода. 

1.2.16. Одобрява разпределението на средствата за ЛКВ за 2009 год.в размер на 
455 600 лв., в т.ч. резерв – 45 560 лв. по обекти, съгласно Приложение № 9 и № 10; 

1.2.17. На основание чл.2, ал. 1 от Наредбата за заплащане на превозните 
разноски на работниците и служителите утвърждава размер за изплащане на средства 
за транспортни разходи на пътуващи учители във функция Образование на 
делегираните държавни дейности в размер на 90%. 

1.2.18. Утвърждава поименен списък на лицата по т.1.2.17, които имат право на 
транспортни разходи в делегираните държавни дейности по функция Образование, 
съгласно приложение № 13.  

1.2.19. Упълномощава кмета на общината да делегира правомощия на 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по т.1.2.8 
 
 

Решение №158 
от заседание, проведено на 09.03.2009 г., Протокол № 19 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 – за, против – 0, възд.се – 0  
 

Общински съвет Струмяни дава своето съгласие община Струмяни да 
кандидатства за финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите с 
приоритетен обект„ ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГРУПА „ ПЛОСКИ – ПОДМЯНА НА 
ГЛАВНИЯ ВОДОПРОВОД ОТ РШ „САНДАНСКИ ДО РЕЗЕРВОАРА ЗА СЕЛО 
СТРУМЯНИ”. 
 


